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Să transpunem tehnologia spațială in viața de zi cu zi !

Ceramică termoizolantă



         Primul produs 
       Autorizat (2005)

A utiliza tehnologia 
în scopuri private

    Marca tehnologiei spațiale
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Doar tehnologia utilizării unui material  anorganic special, bazat pe material 
ceramic cu goluri 

Ce înseamnă ceramica termoizolantă Gaina ?
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?? : 
400μm

Rășină acril-siliconică

Compoziția  termoizolantului  ceramic Gaina

  Compoziția stratului 
  de acoperire 
  –la uscare 

Imaginea de prezentare a stratului de acoperire

Rășină acril-siliconică, aproximativ 20%

Microbaloane ceramice speciale, 
cu goluri, aproximativ 80%

Grosime 



Menținerea 
căldurii sau 

a frigului
Protecție la 
intemperii

Măsuri de 
prevenire al 

arsurilor

Durabilitate

Prevenirea 
poluării 
fonice

Măsuri de 
prevenire a 
depunerii 

condensului

Măsuri 
referitoare 
la calitatea 

aerului

Rezistența la 
ardere
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?? � ガイナ ???

タンク内部のガス温度

Rezervor de gaze ( gaz butan )

În medie s-a constatat o scădere de  5 grade celsius 

Temperatura gazului din rezervor 

Temperatura din interiorul rezervorului

nevopsit Temperatrura exterioarăGAINA
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Rezervoare de materiale chimice

Dacă temperatura interioară a rezervorului depășește 
pragul critic, alarma pornește automat. 

După vopsirea cu Gaina, alarma nu a fost activat în 
niciun caz

Exteriorul rezervorului

Partea superioară a rezervorului Rezervor cilindric
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◆

Halászati fagyasztó raktár ( külső festés )Depozit frigorific ( vopsire exterioară)

După vopsire funcționează 4 
instalații de răcire 

Inițial au fost proiectate 8 
instalații de răcire

Instalații de răcire
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Acoperișuri  de  fabrici  (vopsire )

Temperatura 
de suprafață al 

acoperișului 
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JR szuperexpressz vasúti terminálTerminal feroviar JR Superexpress

Temperatura interioară 
Utilizănd sisten de aer condiționat, 

cu o scădere de 2.grade celsius :
- 8,12 millioane Yeni economie/sezon 
- Reducerea emisiei de CO2 cu 220 tone/an
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Terminalul feroviar al firmei RENFE Spania

Temperatura interioară al fabricii a scăzut cu mai mult de 5 grade celsius

Tren de mare viteză AVE
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Condițiile climaterice din București, comparate cu      
condițiile climaterice din Tokyo

januarie

Iarna Primăvara Vara Toamna Iarna

martie iunie Septembriefebruarie decembrieaprilie iulie octombriemai august noiembrie

Temperatura medie din București (°C)

Temperatura medie din Tokyo (°C)

Precipitații București (mm)

Precipitații Tokyo (mm)
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A GAINA gazdasági eredménye ( 1 évben )Rezultatele financiare Gaina ( 1 an)

Înainte  
de vopsire

După 
vopsire 10 ani 

Vara Iarna

Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie 



0

◆ 

Înainte de vopsireÎ

Mai Iunie Iulie August Sept. Octombrie Noi. Dec. Ianuarie Februarie Martie Aprilie

După vopsire

Economi realizate

Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

Vopsirea acoperișului unui Supermarket

1Ceramic Insulation Technology

Rezultatele financiare Gaina ( 1 an)



Festés előtt

Coridor

GAINA
9,93 
m2

Încălzire reglată 
la temperatură 

constantă

Temperatura în 
cameră

Diferența de 
temperatură

Temperatura 
interioară cu Gaina

Temperatura interioară 
cu zugrăveală

Temperatura 
exterioară

Înainte de 
vopsire

După 
vopsirea 
pereților

După vopsirea 
tavanului
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Exemplu pentru variațiile interioare  
de temperatură Iarna
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Vopsiri  de nave  maritime ( Nava Comercială Mitsui )

- Randamentul muncii a crescut substanțial
- Îmbunătățirea menținerea calității autoturismelor transportate
- În condiții de utilizare în condiții  temperaturi extreme, frig  de -60°C sau   căldură ecuatorială ,        
  timp de 9 ani nu necesită revopsire, ceea ce demonstrează în mod evident randamentul vopselei.

43 de nave comerciale noi au  
fost vopsite cu Gaina

Temperatura de sub punte:

Vopsirea punții cu GAINA

Beneficii rezultate:



1Ceramic Insulation Technology

Vopsirea părții superioare al autobuzelo

Diferența de temperatură dintre suprafețele 
tratate/netratate cu GAINA

38.5 (°C)

Suprafață 
netratată Suprafață 

netratată

45 (°C) -6,5 (°C)

37.5 (°C) 43,5 (°C) -6 (°C)

Variațiile de temperatură în partea 
interioară al părții vopsite

Variațiile de temperatură in partea 
exterioară al părții vopsite

GAINA

Temperatura exterioară
A piesei volsite                                       

Temperatura interioară                           
A piesei vopsite                                     

Suprafață 
netratată         Diferență
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Valencia bus Spania
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Tren de transfer (Wing)- Kansai Airport

Temperatura interioară
al tavanului

Scădere de max. 10 °C, 
în medie 5 grade celsius

Suprafața exterioară

Suprafața interioară

Temperatura exterioară



Temperatura exterioară

Temperatura interioară 
medie din containerul 

nevopsit

Temperatura medie 
interioară din containerul 

vopsit

Diferență

Sistemele elecrice feroviare din interiorul containerului se 
defectau foarte des din cauza căldurii. Din acest 

motiv s-a decus vopsirea acestora cu vopseaua Gaina

Nevopsit

Nevopsit Vopsit

Vopsit
1Ceramic Insulation Technology

Containerele sistemelor de comunicație 
feroviară
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Befestették GAINA-val az utasszállító híd

Az ultraibolya sugárzás hatását enyhítve, az 
utasszállító híd élettartamát jelentősen növelték.

Aeroportul Haneda prima clădire PBB.
 (tunele de îmbarcare)

Exteriorul tunelelor de îmbarcare au fost vopsite cu Gaina, 
 in vederea reducerii temperaturii de interior

Prin reducerea radiațiilor ultraviolete a fost mărit  
substanțial durata de viața al tunelelor de îmbarcare

Schița PBB
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Masină frigorifică (s-a vopsit interiorul  
cabinei frigorifice)

Menține
rea

 frigului
 Comparația temperaturii 

interioare
Masurători efectuate în urma instalării unui 
sisten de răcire (PCM)de -29°C

Nevopsit

Timp (ore)

Te
m

pa
ra

tu
ra

 (°
C)

 

Timpul necesar obținerii temperaturii de 0°C

Nevopsit: 18 minute
GAINA: 3 minute
Diferență: de 6 ori mai repede

Temperatura cea mai scăzută

Nevopsit: -16,4°C
Vopsit: -19,7°C
Difetență: -3,3°C

Ținut permanent la 0°C

Nevopsit: 19 ore 10 min.
GAINA: 22 ore
Diferență: 2 ore 50 min.

Temperatura medie:

Nevopsit: -8,58°C
Vopsit: -13,8°C
Difetență: 3,5°C
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Trailer frigorific (plafon) se elimină depunerea de condens

Măsuri luate până în prezent împotriva formării condensului

Măsuri 
împotriva 

condensului

Măsură luată: acoperirea interiorului cu folie specială

Folia specială se desprinde de suprafață

În multe cayuri obiectele transportate 
rup folia specială

Scade productivitatea muncii

Măsură luată: acoperirea coletelor cu folie
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Trailer frigorific (plafon) se elimină depunerea de condens
Măsuri 

împotriva 
condensului

Mențiunea firmei de transport:

Prin vopsirea tavanelor s-a eliminat 
depunerea de condens, datorit căreia 
putem lucra in condiții de sigurantă 

si nu periclităm calitatea materialelor 
transportate.

Aspect exterior

În fază de încercare au 
fost vopsite  

10 camioane

Au fost vopsite alte 
 50 de camioane

Tavanul după vopsire
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Sisteleme electronice din tunelul Seikan Măsuri 
împotriva 

condensului



Harta Japoniei

Tunelul aflat la o adâncime de aproximativ  
100 m sub nivelul mării are o lungime totală de 
53,58 km,  și este considerat cel mai lung tunel 
utilizat  transportului
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Sisteleme electronice din tunelul Seikan Măsuri 
împotriva 

condensului

Trenul nr.485 din exterior

Nevopsit Vopsit

Din cauza depunerii de condens 
sisteleme electrice se defectează

În timpul iernii a pătruns apă in cutia 
electrică

Sumar al tunelului Seikan:

-Face legătura între Aomorit si   
Hokkaido
-Lungime totală : 53,9 km
-Tot anul in interiorul tunelului:
          -temperatura: 20°C
          -uniditatea aerului 80-90 %

1. Când trenurile intră în tunelul Seikan, în cutiile electrice pătrunde umezeală, ce duce la creșterea temperaturii din interior.
2. La ieșirea din tunel, datorită aerului din exterior, temperatura scade brusc
3. Datorită acestui fenomen, se depune condens, ce duce la  defectarea instalațiilor.

În urma vopsirii a crescut randamentul termoizolației, prin care se pot controla depunerile de condens
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Menținerea Căldurii Menținerea 
căldurii

Suprafața vopsită

Sursa de căldură

Strat protector Gaina

Suprafață 
cu emisie 
de căldură 
scăzută
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Cuptor pentru topirea aluminiului

Consum de gaze

Înainte de 
vopsire După vopsire Diferență

Menținerea 
căldurii

Economie de energie aproximativ 35,2%
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Instalație de uscat pânză

Înainte de vopsire

Procesul de vopsire

După vopsire

Menținerea 
căldurii
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Eficiența economică in cazul instalației vopsite Menținerea 
căldurii

Față de utilizarea generală....

-  365 litri x 365 zile x pretul combustibilului (aprox 82 Yen)  
   rezultă o scădere de aprox. 10,1 milioane Yen/an
-  față de prognoza de 5,5 millioane Yen prezintă o scădere de 200%

Mențiune:
       Deși a crescut cantitatea procesată intr-un ciclu, iar durata ciclului a scăzut, am 
reușit să obținem economii substanțiale la carburantul utiliyat.
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Prevenirea arsurilor Măsuri de 
 prevenire al 

arsurilor

Suprafața vopsită

Sursa de căldură

Sistem ceramic Gaina
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Prevenirea arsurilor la temperaturi extreme

Se așează mâna pe bucata de tablă încălzită

Măsuri de 
 prevenire al 

arsurilor
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Prevenirea arsurilor la temperaturi medii Măsuri de 
 prevenire al 

arsurilor
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Prevenirea arsurilor Măsuri de  
prevenire al 

arsurilor

Deși temperatura suprafeței nu scade, dar din cauza protecției oferite 
de Gaina, se pot preveni eventualele arsuri 
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Izolație fonică

Datorită structurii speciale ceramice, Gaina prezintă rezultate  
excelente in testele de izolație fonică

Prevenirea 
poluării
 fonice
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Izolație fonică

Una dintre cutiile metalice de 18 L a fost vopsită cu vopsea  
cu proprietăți de izolare fonică....

Firma A Firma B Firma C GAINA

Prevenirea 
poluării
 fonice
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Vopsirea interioară a locuințelor

Mod de control: la etajele superioare se creează zgomot, iar la etajul se 
va măsura intensitatea zgomotului cu mijloace de măsurare electronice 

Scăparea 
unei  

linguri

Scăpare
a unei mingi

Se ascultă 
muzică

Zgomotul  
aspiratorului

Zgomotul 
WCului 

Prevenirea 
poluării
 fonice
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Vopsirea interioară al locuințelor - rezultate

(Mențiunea executantului)
       - după ce Gaina s-a uscat, instantaneu se putea simți efectul.
       - Deși celelalte etaje nu erau izolate, efectul vopselei Gaina s-a simțit.  
         Am fost surprins.

Nevopsit

GAINA

Lingură Minge Muzică Aspirator WC

Prevenirea 
poluării
 fonice
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Creșterea performanței de izolare fonică
                                        Exemplu special

Prevenirea 
poluării
 fonice
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Creșterea performanței de izolare fonică Prevenirea 
poluării
 fonice

Înainte de 
vopsire

După  
vopsire
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Îmbunățirea calității aerului din interior
Măsuri  

referitoare  
la calitatea  

aerului
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Muzeul și Biserica Todaiji..aflat sub ocrotire națională

Denumire clădire: Muzeu și Biserică Todaiji, executant: OBAYASHI CORPORATION, 
județ: Nara, oraș: Nara. Lucrări efectuate: vopsitorii interioare. Data:2011

Protecție împotriva insectelor- Depuneri de condens- Umiditate-Dispus intemperiilor extreme 
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Izumotaisha

Denumire obiectiv:Muzeul  Artistic si Industrial Izumotaisha. Județ: Shimane, oraș: Izumo. 
Lucrări executate: Vopsitorii exterioare, 2015

Izumotaisha: vedere exterioară Muzeul Artistic și Industrial
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Sanctuarul Saijo Inari
Denumire obiectiv: Saijo Inari  ,  Județ:Okoyama,  lucrări executate: vopsitorii exterioare, 2013

Situația în timpul execuției
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Biserica Onjo-ji ( Biserica Mii )

Denumire obiectiv: Onjo-ji.  Executant: OBAZASHI CORPORATION. Județ:Shiga . Oraș: Ootsu.
Lucrări executate: vopsitorii interioare si exterioare. Perioada de execuție: 2009-2014

Vedere exterioară
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Obiective importante culturale în  
reabilitarea cărora am colaborat : Sanctuare și biserici

Până la finele anului 2015 am colaborat la  
construcția și reabilitarea a peste 70 de clădiri

Localitate Județ Localitate Județ

Hounkongouin Kyoto Susa jinja Hukuoka

Gumyouji Kanagawa Shoukouji Shiga

Houonji Kyoto Kannonji Aichi

Gokurakuji Ehime Onjouji Shiga

Houonji Kyoto Anyouji Okayama

Bodaiji Yamanashi Shouunji Ehime

Anrakuji Nagano Joudoji Hiroshima

Chouhukuji Ooita Biserica și
Muzeul Todaiji Nara

Nouhakusan jinja Niigate



Exportul actual se face în peste 35 de țări din lume

-China
-Correa de sud
-Taiwan
-Thailanda
-Malazeyia
-Vietnam 
-Filipine
-Cambogia
-Singapore
-Mongolia
-Sri Lanka
-Palau
-Australia
-Noua  Zeelandă

-Spania
-Norvegia
-Olanda
-Marea Britanie
-Germania

-S.U.A.
-Mexic
-Chile
-Dubai
-Egipt
-Brazilia

-România
-Polonia
-Cehia
-Slovacia
-Slovenia
-Croația
-Austria
-UNGARIA
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IZOLAREA TERMICĂ A CONDUCTELOR CU GAINA

GAINA Vopsea normală
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IZOLAREA TERMICĂ A VAGOANELOR ȘI TRAMVAIELOR CU 
GAINA

VAGON CALE FERATĂ

TRAMVAI
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IZOLAREA TERMICĂ A LOCUINȚELOR CU GAINA

O scădere de chiar 27% la cheltuielile de încălzire și aer condiționat



Rezultatele expertizei vopselei GAINA
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Rezultatele expertizei vopselei GAINA

Detalii specifice Gaina 

1. Rezultatele expertizei   ( expertiza in cadrul firmei ) 

2. Acte referitoare la rezistența la foc 

(Nr. acreditare :NM-1194 )  (fără placă metalică) 

(Nr. acreditare :NM-1904)   (cu placă metalică) 

3. Dovada faptului că corespunde normelor referitoare la utiliyarea de Formadelhid 

(F****) 

(Număr înregistrare :N13004) 

4. Act referitor la măsurătorile legate de reflecția spectrală (spectral reflectivity) 

5. Act referitor la măsurătorile legate de radiații infraroșii 

6. Act referitor la măsurătorile legate de capacitatea de adezivitate 

7. Act referitol la măsurătorile legate de descărcări electrice 

8. Date despre siguranța produsului 

(MSDS *   Material Safety Data Sheet ) 

9. Rezultate în urma utilizării în construcții 

10. Specificații referitoare la tehnologiile de utilizare. 

 

 

Nisshin Sangyou Co. Ltd. 

2008 szept.01 

 

 

   15 decembrie 2005 

Rezultatele expertizei 

Denumire produs: Gaina      

Culoare: Alb                      Nisshin Sangyou Co.,Ltd 

*Expertiză în cadrul firmei 

Elemente testate metodologia expertizei Rezultatul expertizei 
Duritate ( suprafața a 

fost zgâriată cu un 
creion) 

JIS-K5600 5.4 Mitsubishi Uni B 

Test cu bandă 
adezivă (100/100) 

   

Test la lovitură JIS-K5600 5.3 (DuPont) 500g/50cm Nu s-au produs 
fisuri 

Erichsen (m/m) Aparat de testare Erichsen 30ømm/6.0 mm Nu s-au produs 
fisuri 

Test cu cutter JIS-K5600 5.5 Cutter guide 100/100 

Test cu alcaliu 5% NaOH  20 ℃/24 ore Hidroxid de sodiu 
Nu apar 

modificări la 
suprafață 

Rezistență la acizi soluție 5%  20 ℃/24 ore Acid sulfuric 
Nu apar 

modificări la 
suprafață 

Rezistență la sare apă sărată 5%/86 ore JIS-K5400 7.8 Detalii in 
continuare 

Rezistență la căldură 

150℃/60 min. Cuptor electric 
Nu apar 

modificări la 
suprafață 

200℃/60 min. Cuptor electric 
modificări 
minore la 
suprafață 

 

 

 

 

 

 

 



Rezultatele expertizei vopselei GAINA

Condițiile de utilizare al aparatului de testare cu apă sărată 

Temperatura încăperii 35±1℃ 
Umiditatea relativă în încăpere 95～98％ 
Temperatura  umidificatorului 47±1℃ 

Comcentrația apei sărate（35℃） 5W/V％ 
Presiunea aerului umidificat 1.0±0.025kgf/㎠ 

Cantitatea soluției rezultate în urma 
colectării vaporilor 80㎠ : 1.0～2.0ml/h 

Conținutul de PH al soluției rezultate în urma 
colectării vaporilor 6.5～7.2（33～35℃） 

Greutatea specifică al soluției rezultate în 
urma colectării vaporilor 1.0263～1.0410（20℃） 

Cantitatea apei sărate Trebuie menținută cantitatea stabilită 
Cantitatea apei din umidificator Cantitatea apei conform instrucțiunilor 

 

Rezultate ( Demunire : Gaina  culoare:Alb) 

Timp de 
umidificare Constatări 

24 Nu există rugină 
32 În zona zgâriată cu cutter apare rugina 
40 IDEM 
48 IDEM 
56 IDEM 
64 În zona zgâriată cu cutter pata de rugină s-a extins 
72 IDEM 
80 IDEM 
86 În afara zonei zgâriate nu există rugină 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat 

         număr de înregistrare:88 

         02. iunie. 2010 

Nisshin Sangyou Co., Ltd. 

Director: Ishiko Tatsujirou 

 

        Ministrul Transporturilor: 

          Seiji Maebara 

 

 Prin prezenta certific faptul că materialul specificat corespunde categoriei de material  
necombustibil  conform art 68 § 26 alin.1 ( respectiv  § 88 alin.1)  și al § 2 alin.9 , precum 
conform normelor de implementare  al legii § 108 alin.1-3. 

 

 

1. Număr de autentificare: 
NM-2775 

 

2. Denumire material certificat: 
Vopsea pe bază de răsină acrilică ( material necombustibil (placă 
metalică)) 

 

3. Caracteristicile structurale al materialului certificat: 
Conform anexă 
 
 
 
 
 

 

(Atenție)  Vă rugăm păstrați prezentul Certificat  cu mare grijă ! 

 



Rezultatele expertizei vopselei GAINA

 

 

Certificat 

         număr de înregistrare:89 

         02. iulie. 2010 

Nisshin Sangyou Co., Ltd. 

Director: Ishiko Tatsujirou 

 

        Ministrul Transporturilor: 

          Seiji Maebara 

 

 Prin prezenta certific faptul că materialul specificat corespunde categoriei de material  
necombustibil  conform art 68 § 26 alin.1 ( respectiv  § 88 alin.1)  și al § 2 alin.9 , precum 
conform normelor de implementare  al legii § 108 alin.1-3. 

 

 

1. Număr de autentificare: 
NM-2777 

 

2. Denumire material certificat: 
Vopsea pe bază de răsină acrilică ( material necombustibil ( fără placă 
metalică)) 

 

3. Caracteristicile structurale al materialului certificat: 
Conform anexă 
 
 
 
 
 

 

(Atenție)  Vă rugăm păstrați prezentul Certificat  cu mare grijă ! 

 

Certificat 

         număr de înregistrare:2231 

         05. ianuarie. 206 

Nisshin Sangyou Co., Ltd. 

Director: Ishiko Tatsujirou 

 

        Ministrul Transporturilor: 

          Seiji Maebara 

 

 Prin prezenta certific faptul că materialul specificat, respectiv materialul de 
construcție specificat corespunde categoriei de material  necombustibil  conform art 68 § 26 
alin.1 ( respectiv  § 88 alin.1)  și al § 2 alin.9 , precum conform normelor de implementare  al 
legii § 108 alin.1-3. 

 

 

1. Număr de autentificare: 
NM-2775 

 

2. Denumire material certificat: 
Vopsea pe bază de răsină acrilică , respectiv material de construcție     
( material necombustibil (placă metalică)) 

 

3. Caracteristicile structurale al materialului  și al materialului de construcție certificat: 
Conform anexă 
 
 
 
 
 

 

(Atenție)  Vă rugăm păstrați prezentul Certificat  cu mare grijă ! 
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